ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΩΝ ΥΗΜΙΚΩΝ ΑΝΣΙΓΡΑΔΩΝ
Ι. ΑΝΣΙΔΡΑΕΙ ΑΠΛΗ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ
Σηελ θαηεγνξία απηή έλα ζηνηρείν (κέηαιιν ή ακέηαιιν) αληηθαζηζηά έλα άιιν
ζηνηρείν ζε κηα ρεκηθή έλωζε (απιή αληηθαηάζηαζε).
Α. Μέηαιια:
Γηα λα γίλεη ε αληίδξαζε απηή ζα πξέπεη ην Μ λα είλαη πην δξαζηηθό κέηαιιν από ην
Μ΄:
Μ + Μ΄Α → ΜΑ + Μ΄
Σεηξά δξαζηηθόηεηαο ηωλ κεηάιιωλ:
Κ, Βa, Ca, Na, Mg, Al, Mn, Zn, Cr, Fe, Co, Ni, Sn, Pb, H, Bi, Cu, Hg, Ag, Pt, Au
Κάζε ζηνηρείν ηεο ζεηξάο κπνξεί θαη αληηθαζηζηά όια ηα ζηνηρεία πνπ βξίζθνληαη
δεμηόηεξα ηνπ. Άξα ηα πην δξαζηηθά κέηαιια βξίζθνληαη αξηζηεξά ζηελ ζεηξά
δξαζηηθόηεηαο (θαη ζηνλ πεξηνδηθό πίλαθα πξνο ηηο πξώηεο νκάδεο).
π.ρ. Ca + CuSO4 → CaSO4 + Cu
2Aℓ + 3FeCℓ2 → 2AℓCℓ3 + 3Fe
3Na + Ag3PO4 → Na3PO4 + 3Ag
Ag + HBr → δε γίλεηαη
Παραηήρηζη: Σα μέηαλλα πος έσοςν δύο ή πεπιζζόηεποςρ απιθμούρ οξείδωζηρ (ΑΟ)
ζε ανηιδπάζειρ απλήρ ανηικαηάζηαζηρ παίπνοςν ηον μικπόηεπο απιθμό οξείδωζηρ (ΑΟ)
(εξαίπεζη αποηελεί ο Cu πος εμθανίζεηαι ζηιρ ενώζειρ ηος ωρ Cu2+).
π.ρ. Fe + 2HI → FeI2 + H2↑
Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag
Παραηήρηζη: Τα δξαζηηθά κέηαιια Li, Κ, Βa, Ca, Na όηαλ αληηδξνύλ κε ην λεξό
δίλνπλ πδξνμείδηα ηωλ κεηάιιωλ Μ(ΟΗ)x θαη απειεπζεξώλνπλ αέξην Η2
Li, Κ, Βa, Ca, Na + Η2Ο → Μ(ΟΗ)x + H2↑
π.ρ. 2Νa + 2Η2Ο → 2ΝaΟΗ + Η2↑
Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2↑
Β. Ακέηαιια:
Γηα λα γίλεη ε αληίδξαζε απηή ζα πξέπεη ην Α λα είλαη πην δξαζηηθό ακέηαιιν από ην
Α΄:
A + MA΄ → MA + A΄
Σεηξά δξαζηηθόηεηαο ηωλ ακέηαιιωλ: F2, Cℓ2, Br2, O2, I2, S
Τα πην δξαζηηθά ακέηαιια βξίζθνληαη αξηζηεξά. Τα ακέηαιια κπνξνύλ θαη
αληηθαζηζηνύλ όια ηα ζηνηρεία πνπ βξίζθνληαη δεμηά ηνπο.
π.ρ. Cℓ2 + CaS → CaCℓ2 + S
3Br2 + 2AℓI3 → 2AℓBr3 + 3I2
I2 + MgF2 → δε γίλεηαη
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ΙΙ. ΑΝΣΙΔΡΑΕΙ ΔΙΠΛΗ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ
Σηηο αληηδξάζεηο απηέο γίλεηαη αληαιιαγή ηωλ ηόληωλ κε βάζε ην παξαθάηω ζρήκα:
Α+Β- + Γ+Γ- → Α+Γ- + Γ+ΒΓίνονηαι όλερ οι ανηιδπάζειρ διπλήρ ανηικαηάζηαζηρ;
Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα αληίδξαζε διπλής ανηικαηάζηαζης πξέπεη θάπνην
από ηα πξνϊόληα λα είλαη: ή αέξην ή ίδεκα ή αζζελήο ειεθηξνιύηεο.
 ΚΥΡΘΟΤΕΡΑ ΘΖΗΜΑΤΑ:
1. αλζξαθηθά, CO32-: ηδήκαηα όια εθηόο: K+, Na+, NH4+.
2. θωζθνξηθά, PO43-: ηδήκαηα όια εθηόο: K+, Na+, NH4+.
3. ζεηνύρα, S2-: ηδήκαηα όια εθηόο: K+, Na+, NH4+.
4. θζνξηνύρα, F-: ηδήκαηα όια εθηόο: K+, Na+, NH4+.
5. αινγνλνύρα, Χ-: ηδήκαηα είλαη = AgX, PbX2, CuX (όπνπ Χ: Cℓ, Br, I)
6. ζεηηθά, SO42-: ηδήκαηα είλαη PbSO4, BaSO4 ,CaSO4.
ΤΓΡΟΞΔΙΓΙΑ ΣΩΝ ΜΔΣΑΛΛΩΝ: ηδήκαηα όια εθηόο: ΚΟΗ, ΝaΟΗ, Βa(ΟΗ)2,
Ca(OH)2.
ΟΞΔΑ: είλαη όια επδηάιπηα.
 ΚΥΡΘΟΤΕΡΑ ΑΕΡΘΑ: Αέξηα ζε ζπλήζεηο ζπλζήθεο είλαη ηα:
HF, HCℓ, HBr, HI, H2S, HCN, CO2, SO2, NH3
π.ρ. Ba(OH)2 + Κ2SO4 → BaSO4↓ + 2ΚOH
2AgNO3 + CaCl2 → 2AgCl↓+ Ca(NO3)2
Παξαηήξεζε: Σηα πξνϊόληα νξηζκέλεο θνξέο δεκηνπξγνύληαη αζηαζείο ελώζεηο νη
νπνίεο κεηαηξέπνληαη απηόκαηα ζε ζηαζεξά ζώκαηα. Τέηνηεο ελώζεηο είλαη:
H2CO3 → CO2 + H2O
H2SO3 → SO2 + H2O
NH4OH → NH3 + H2O
π.ρ. (ΝΗ4)2S + 2NaΟΗ → 2ΝΗ4ΟΗ + Νa2S ε έλωζε ΝΗ4ΟΗ είλαη αζηαζήο έλωζε
θαη πξέπεη λα αληηθαζίζηαληαη από ηα ζηαζεξά πξνϊόληα: ΝΗ3 + Η2Ο δειαδή
(ΝΗ4)2S + 2NaΟΗ → 2ΝΗ3↑ + 2Η2Ο + Νa2S
ή Κ2SO3 + 2HI → 2KI + SO2↑ + H2O
Γειαδή, ζχεκαηίδνληαη ηξία πξνϊόληα.
ΚΤΡΙΟΣΔΡΔ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΓΙΠΛΗ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ
1. άιαο1 + νμύ1 → άιαο2 + νμύ2
π.ρ. FeS + 2HCℓ → FeCℓ2 + H2S↑
BaCO3 + 2HBr → BaBr2 + CO2↑ + H2O
ZnSO3 + H2SO4 → ZnSO4 + SO2↑ + H2O
2NH4Cℓ + Mg(OH)2 → MgCℓ2 + 2NH3↑ + 2H2O
2. άιαο1 + βάζε1 → άιαο2 + βάζε2
π.ρ. Na2CO3 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + 2NaOH
Fe(NO3)3 + 3NaOH → Fe(OH)3↓ + 3NaNO3
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3. άιαο1 + άιαο2→ άιαο3 + άιαο4
π.ρ. AgNO3 + KCℓ → AgCℓ↓ + KNO3
Pb(NO3)2 + 2KI → PbI2↓ + 2KNO3
ΙΙΙ. ΑΝΣΙΔΡΑΕΙ ΕΞΟΤΔΕΣΕΡΩΗ
1. Ομύ + Βάζε → Άιαο + Η2Ο
Η αληίδξαζε απηή πξαγκαηνπνηείηαη κεηαμύ νμένο θαη βάζεο θαη γίλεηαη κε ηελ
αληαιιαγή ηόληωλ δειαδή ηα νμέα ζηα πδαηηθά ηνπο δ/ηα δίλνπλ Η+ ελώ νη βάζεηο
δίλνπλ αληίζηνηρα ΟΗ-. Τα ραξαθηεξηζηηθά απηά ηόληα αληηδξνύλ κεηαμύ ηνπο θαη
παξάγνπλ λεξό.
Η+ + ΟΗ- → Η2Ο
π.ρ. ΝaΟΗ + HCℓ → NaCℓ + H2O
Ca(OH)2 + 2HCℓO → Ca(CℓO)2 + 2H2O
2H3PO4 + 3Mg(OH)2 → Mg3(PO4)2 + 6H2O
Ba(OH)2 + Η2SO4 → BaSO4 + 2H2O
2. Όμηλν νμείδην + Βάζε → Άιαο + Η2Ο
Τα όμηλα νμείδηα (ή αλπδξίηεο νμέωλ) ζπκπεξηθέξνληαη όπωο ηα αληίζηνηρα νμέα.
Έηζη, όηαλ αληηδξά έλα όμηλν νμείδην κε κηα βάζε, ζεωξνύκε ζηε ζέζε ηνπ νμεηδίνπ
ην αληίζηνηρν νμύ θαη βξίζθνπκε ζρεηηθά εύθνια ην ρεκηθό ηύπν ηνπ άιαηνο πνπ
ζρεκαηίδεηαη.
π.ρ. 2ΚΟΗ

+

SO3
[H2SO4]

3Ca(OH)2

+

P2O5
[H3PO4]

→
→

K2SO4

+

H2O

Ca3(PO4)2

+

3H2O

3. Βαζηθό νμείδην + Ομύ → Άιαο + Η2Ο
Τα βαζηθά νμείδηα (ή αλπδξίηεο βάζεωλ) ζπκπεξηθέξνληαη όπωο νη αληίζηνηρεο
βάζεηο. Έηζη, όηαλ αληηδξά έλα βαζηθό νμείδην κε έλα νμύ, ζεωξνύκε ζηε ζέζε ηνπ
νμεηδίνπ ηελ αληίζηνηρε βάζε θαη βξίζθνπκε ζρεηηθά εύθνια ην ρεκηθό ηύπν ηνπ
άιαηνο πνπ ζρεκαηίδεηαη.
π.ρ. Na2Ο
[NaOH]

+

FeO
+
[Fe(OH)2]

2HCℓ

→ 2NaCℓ

+

H2O

H2SO4

→ FeSO4

+

H2O

4. Βαζηθό νμείδην + Όμηλν νμείδην → Άιαο
Θεωξνύκε όηη ε αληίζηνηρε βάζε αληηδξά κε ην αληίζηνηρν νμύ θαη βξίζθνπκε
ζρεηηθά εύθνια ην ρεκηθό ηύπν ηνπ άιαηνο πνπ ζρεκαηίδεηαη.
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π.ρ. CaO
+
[Ca(OH)2]
K2O
[KOH]

+

N2O3
[HNO2]

→ Ca(NO2)2

CO2
→
[H2CO3]

K2CO3

5. NH3 + Ομύ → Άιαο
Η ακκωλία ΝΗ3 (βάζε) αληηδξά κε ηα νμέα θαη δίλεη ακκωληαθά άιαηα, χωξίο ηελ
παξαγωγή λεξνύ.
π.ρ. ΝΗ3 + HCℓ → ΝΗ4Cℓ
3ΝΗ3 + H3PO4 → (ΝΗ4)3PO4
6. NH3 + Όμηλν νμείδην + Η2Ο → Άιαο
Η ακκωλία ΝΗ3 (βάζε) αληηδξά κε ηα όμηλα νμείδηα θαη δίλεη άιαηα, ελώ πξέπεη λα
πξνζηεζεί λεξό ζηα αληηδξώληα.
π.ρ. 2ΝΗ3
+
[NH4OH]
2ΝΗ3
+
[NH4OH]

CO2 +
[H2CO3]
N2O5 +
[HNO3]

H2O

→

(ΝΗ4)2CO3

H2O

→

2ΝΗ4NO3
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